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رخساره ها و محيط های رسوبی سازند تيرگان در برش چينه شناسی 
بيگان، كپه داغ  غربی
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ــرگان در بخـــش  ــازند تیـ ــوبی سـ ــای رسـ ــی محیط هـ ــاره ها و بررسـ ــایی رخسـ ــور شناسـ ــه منظـ بـ
غربـــی حوضـــه کپـــه داغ، یـــک بـــرش چینه شناســـی در شـــمال غـــرب بیـــگان انتخـــاب و مطالعـــه 
شـــده اســـت. ســـازند تیـــرگان در ایـــن بـــرش 761 متـــر ســـتبرا دارد و از ســـنگ آهک، ســـنگ 
ـــی  ـــدار کم ـــه و مق ـــط الی ـــا متوس ـــم ت ـــن دار ضخی ـــنگ آهک های اربیتولی ـــددار و س ـــای اائی آهک ه
مـــارن تشـــکیل شـــده اســـت. مطالعـــه 400 مقطـــع نـــازک نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن نهشـــته ها در 
ـــک  ـــق در ی ـــم عم ـــاز ک ـــای ب ـــد و دری ـــاالب، س ـــدی، ت ـــزر و م ـــه ج ـــاره ای پهن ـــد رخس ـــار کمربن چه

ــده اند. ــکیل شـ ــه تشـ ــرم کربناتـ پلت فـ

ــده  ــع ش ــران واق ــرق ای ــه داغ در شمال ش ــاختاری کپ ــوبی- س ــه رس پهن
اســت. ایــن پهنــه بخش هایــی از ترکمنســتان و شــمال افغانســتان را 
نیــز در برمی گیــرد. وجــود میدان هــای گازی و موقعیــت و جایــگاه 
تکتونیکــی ایــن حوضــه در فصــل مشــترک دو ابرقــاره اوراســیا و 
گندوانــا از ویژگی هــای مهــم ناحیــه مزبــور به شــمار مــی رود ]1[. 
ــر آن  ــه داغ بیانگ ــه کپ ــده در حوض ــام ش ــی انج ــات زمین شناس مطالع
ــدد فازهــای زمین ســاختی و نوســانات ســطح  اســت کــه حــرکات متع
آب دریــا در طــول کرتاســه پیشــین آثــار متفاوتــی را در نقــاط مختلــف 
ــرات  ــه تغیی ــر ب ــوادث منج ــن ح ــت. ای ــته اس ــای گذاش ــه برج حوض
ــر  ــه دیگ ــه ناحی ــه ای ب ــته ها از ناحی ــت نهش ــر ضخام ــاره ای و تغیی رخس

ــت ]1[. ــده اس ش
ـــت  ـــن اس ـــه زیری ـــنگی کرتاس ـــای س ـــی از واحده ـــرگان یک ـــازند تی س
کـــه ضخامـــت، رخســـاره ها، محتویـــات فســـیلی و ســـن آن از جایـــی 
ــرات  ــت]1[. تغییـ ــده اسـ ــرات شـ ــتخوش تغییـ ــر دسـ ــای دیگـ ــه جـ بـ
مذکـــور از یـــک طـــرف و در اولویـــت قـــرار گرفتـــن ایـــن نهشـــته ها 
به عنـــوان ســـنگ مخـــزن احتمالـــی مـــواد هیدروکربـــوری در غـــرب 
حوضـــه کپـــه داغ از ســـویی دیگـــر، لـــزوم مطالعـــات ایـــن ســـازند را 
دو چنـــدان کـــرده اســـت. به منظـــور شناســـایی رخســـاره ها و بررســـی 
ــه داغ،  ــه کپـ ــرگان در غـــرب حوضـ ــازند تیـ ــوبی سـ ــای رسـ محیط هـ
ــتای  ــمال غرب روسـ ــری شـ ــی در 2 کیلومتـ ــرش چینه شناسـ ــک بـ یـ
ـــاب  ـــیروان، انتخ ـــتان ش ـــرب شهرس ـــمال غ ـــری ش ـــگان، در 18 کیلومت بی
ــی  ــات جغرافیایـ ــرش دارای مختصـ ــن بـ ــت. ایـ ــده اسـ ــه شـ و مطالعـ
 )84 WGS) 37 عـــرض شـــمالی º 28 '18"57 طـــول شـــرقی و º 43 '27/8"

ـــاس  ـــر اس ـــرش ب ـــن ب ـــرگان در ای ـــازند تی ـــن س ـــکل-1(. س می باشد )ش
و    Palorbitolina lenticularis Taxon Range Zone بایـــوزون   دو 

    Kopetdagaria sphaerica- Montiella elitzae assemblage zone

بارمیـــن پســـین- آپســـین پیشـــین تعییـــن شـــده اســـت ]2[.

1- روش مطالعه
 Danham,1962 روش  بــه  کربناتــه  ســنگ های  پژوهــش  ایــن  در 
تعییــن  و  رخســاره ها  رده بنــدی  بــرای  شــده اند.  نام گــذاری   ]3[
ــق  محیط  هــای رســوبی از Flugel, 2010 ]4[ اســتفاده شــده اســت. تلفی
ــگ،  ــت، رن ــد باف ــن مانن ــواهد روی زمی ــکوپی و ش ــات میکروس مطالع
ــط  ــر محی ــم ب ــرایط حاک ــخیص ش ــب تش ــوبی موج ــای رس ــاخت ه س
رســوبی می شــود. در ایــن روش پــس از نام گــذاری ســنگ ها بــر 
ــوبی  ــی رس ــوبی، توال ــک رس ــت و فابری ــد باف ــی مانن ــه ویژگی های پای
بــه تعــدادی رخســاره کــه در زمــان رســوب گذاری در کنــار یکدیگــر 
ــرگان در  ــازند تی ــته های س ــود. نهش ــته بندی می ش ــده اند، دس ــته ش نهش
ــر اســاس برداشــت زمین شناســی، بررســی  ــگان ب ــرش چینه شناســی بی ب
تغییــرات عمــودی و جانبــی رخســاره ها بــر روی زمیــن و مطالعــه 
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میکروســکوپی 400 مقطــع نــازک مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه 
اســت.

2- چينه شناسی سازند تيرگان
در زمـان بارمیـن در اثـر پیشـروی دریـا در بسـیاری از نواحـی حوضـه 
کپـه داغ، سـازند تیـرگان نهشـته شـده اسـت. نام این سـازند از روسـتای 
تیـرگان در 39 کیلومتـری جنـوب شـرقی دره گـز گرفتـه شـده اسـت. 
برش الگوی این سـازند در کوه تیرگان در 5 کیلومتری غرب روسـتای 
تیـرگان انتخـاب و مطالعـه شـده اسـت. به دلیـل مشـکالت دسترسـی بـه 
بـرش الگـو، افشـارحرب یک برش مرجع از سـازند تیـرگان را در باختر 
کپـه داغ در جنـوب شـرق روسـتای جـوزک )جنـوب غـرب آشـخانه( 

معرفـی نموده اسـت ]1[.
االیتـی و زیسـت آواری، سـنگ  از سـنگ  آهک هـای  تیـرگان  سـازند 
آهک هـای اربیتولیـن دار و مقـدار ناچیـزی سـنگ آهک هـای مارنـی، 
مـارن و شـیل آهکـی تشـکیل شـده اسـت. ایـن واحـد کربناتـه به ویـژه 
در مرکـز و غـرب حوضـه کپـه داغ به صـورت یـک واحـد لیتولوژیکـی 
صخره سـاز در بیـن نهشـته های آواری قرمـز رنگ شـوریجه و رسـوبات 
شـیلی- مارنـی سرچشـمه قـراردارد. سـتبرای ایـن سـازند در بـرش الگو 
778 متـر و در بـرش مرجـع 312 متـر می باشـد. مـرز زیریـن و باالیـی 
ایـن سـازند بـا سـازندهای زیریـن )سـازند شـوریجه( و باالیـی )سـازند 

سرچشـمه( در بـرش الگـو هـم شـیب و بـا تغییـرات رخسـاره ای سـریع 
همـراه می باشـد. مـرز زیریـن ممکـن اسـت در برخـی نواحی فرسایشـی 
نیـز باشـد. ایـن مرزهـا در بـرش مرجع بـا سـازندهای شـوریجه و آبدراز 

به صـورت ناپیوسـتگی فرسایشـی اسـت ]1[.
ســازند تیــرگان بــه ســن بارمیــن- آپســین پیشــین در بــرش چینه شناســی 
ــنگ آهک های  ــوژی از س ــاظ لیتول ــر از لح ــتبرای 761 مت ــا س ــگان ب بی
ضخیــم تــا متوســط الیــه حــاوی دوکفــه ای، گاســتروپود، براکیوپــود، 
مرجــان و بریــوزوآ تشــکیل شــده اســت ]2[. ســازند تیــرگان در 
آلوکم هــای  به همــراه  ســنگ آهک  الیه هــای  شــامل  ناحیــه  ایــن 
غیراســکلتی ماننــد اائید هــا بــا فراوانــی بــاال می باشــد. در بخــش زیریــن 
ــنگواره های  ــاوی س ــی ح ــک رس ــنگ آه ــای س ــازند، الیه ه ــن س ای
مشــاهده می باشــد. ســازند  قابــل  براکیوپــود  و  فــراوان دوکفــه ای 
تغییــرات  بــا  و  هم  شــیب  به صــورت  بــرش  ایــن  در  تیــرگان 
ــه و  ــوریجه- زرد  قرارگرفت ــازند ش ــر روی س ــح ب ــی واض سنگ شناس
ــر سنگ شناســی مشــخص توســط  ــا تغیی خــود به صــورت هم شــیب و ب
ــیده  ــمه پوش ــازند سرچش ــن س ــش زیری ــی بخ ــای رس ــنگ آهک ه س
ــرش،  ــن ب ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــکل های-2 و 3(. ب ــده است )ش ش
نهشــته های نئوکومیــن دارای ویژگی هــای بینابیــن ســازندهای زرد و 
ــوبات  ــن رس ــرای ای ــوریجه ب ــام زرد/ ش ــذا از ن ــد، ل ــوریجه می باش ش

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

3- رخساره ها و محيط های رسوبی
بررسـی میکروسـکوپی نهشـته های سـازند تیرگان در برش چینه شناسـی 
بیـگان نشـان می دهـد کـه ایـن رسـوبات در چهـار کمربنـد رخسـاره ای 
 )D( و دریـای باز کم عمق )C( سـد ،)B( تاالب ،)A( پهنـه جـزر و مدی

به شـرح زیر رسـوب گذاری کـرده است )شـکل-4(. 

: )A( 3-1-كمربند رخساره ای پهنه  جزر و مدی
رخساره پهنه جزر و مدی شامل یک رخساره  A1  به شرح زیر است:

 Intraclast( اینتراكالستی  : گرینســـتون   A1 3-1-1- رخساره 
)Grainstone

اینتراکالسـت می باشـد کـه  قطعـات  ایـن رخسـاره  در  اصلـی  آلوکـم 
در زمینـه ای اسـپارایتی قـرار گرفته انـد. در بیـن اینتراکالسـت ها بافـت 
فنسـترال مشـاهده می شـود کـه بـر نهشـته شـدن ایـن رخسـاره در محیط 
در  رخسـاره ای  چنیـن   .]7 و   6  ،5[ دارد  داللـت  ومـدی  جـزر  پهنـه 
تیـرگان در  میانـی سـازند  نـازک الیـه بخـش  سـنگ آهک های کـرم 

.)A-5 )شـکل  می شـود  دیـده  بیـگان  چینه شناسـی  بـرش 

:)B( 3-2- كمربند رخساره ای تاالب
رخساره های تاالب شامل 3 رخساره B1 تا B3 به شرح زیر است:

سازند تیرگان در برش چینه شناسی بیگان و مرز زیرین آن با 2
سازند شوریجه، نگاه به سمت غرب

مرز باالیی سازند تیرگان با سازند سرچشمه در برش چینه شناسی 3
بیگان ، نگاه به سمت شمال-شمال شرق 
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)Bioclast Packstone( پکستون بایوكالستی B1: 3-2-1-رخساره
خرده هــای اســکلتی در ایــن رخســاره شــامل گاســتروپود، خارپوســت، 
ــالنوز و  ــه و پوس ــته آگلوتین ــا پوس ــف زی ب ــران ک ــه ای، روزن ب دوکف
جلبــک ســبز می باشــد. قطعــات اینتراکالســت به عنــوان اجــزای فرعــی 
ایــن رخســاره محســوب می شــوند. آلوکم هــا در زمینــه ای میکرایتــی و 
در تمــاس بــا یکدیگــر قرارگرفته انــد. گاهــی به دلیــل فراوانــی اربیتولینــا 
نــام رخســاره بــه Orbitolina Bioclast Packstone تغییــر می کنــد. 
نــوع آلوکم هــا و به ویــژه فراوانــی روزن بــران کــف زی بــا پوســته 
پوســالنوز و جلبــک ســبز گویــای ایــن مطلــب اســت کــه ایــن رخســاره 
ــن رخســاره  ــاالب نهشــته شــده اســت ]4 و 8[. ای ــط کم عمــق ت در محی
تیــرگان  در ســنگ آهک های کــرم رنــگ بخــش باالیــی ســازند 

.)B-5 می شود )شــکل  مشــاهده 

)Peloid Packstone( پکستون پلوئيدی B2: 3-2-2- رخساره
اجـزای غیر اسـکلتی اصلـی در ایـن رخسـاره پلوئیـد می باشـد و اجـزای 
اسـکلتی شـامل گاسـتروپود، دوکفـه ای، خارپوسـت، جلبـک و روزن 
بـران کـف زی بـا پوسـته پورسـالنوز به عنـوان اجـزای فرعـی می باشـند. 
آلوکم هـا در زمینـه ای میکرایتـی و در تمـاس بـا یکدیگـر قرارگرفته اند. 
بافـت و نـوع آلوکم هـا گویـای ایـن مطلـب اسـت که ایـن رخسـاره در 
ایـن رخسـاره در  محیـط کم عمـق تـاالب نهشـته شـده اسـت ]4 و 8[. 
دیـده  تیـرگان  سـازند  میانـی  بخش هـای  کرم رنـگ  سـنگ آهک های 

.)C -5 شـده اسـت )شـکل

)Mudstone Lime( مادستون آهکی B3:  3-2-3- رخساره
از 10 درصـد آلوکـم  یـا دارای کمتـر  فاقـد و  ایـن رخسـاره کربناتـه 
ناچیـز  مقادیـر  و  خارپوسـت  دوکفـه ای،  مقاطـع  از  برخـی  در  اسـت. 
پلوئیـد مشـاهده می شـود کـه نام رخسـاره را به مادسـتون فسـیل دار تغییر 
می دهـد. آلوکم هـا در یک زمینـه میکرایتی به صورت پراکنده و شـناور 
قراردارنـد. وجـود بافـت گل پشـتیبان، فقدان و یا کاهش تعـداد و اندازه 
و نـوع دانه هـای اسـکلتی و توالـی این رخسـاره بـا رخسـاره های مربوط 
بـه تـاالب، نشـان از نهشـته شـدن ایـن میکروفاسـیس در محیـط تـاالب 
دارد ]8 و 9[. ایـن رخسـاره در سـنگ آهک های رسـی بخش های پایینی 
سـازند تیـرگان در بـرش چینه شناسـی بیـگان مشـاهده می شـود )شـکل 

.)D-5

:)C( 3-3-كمربند رخساره ای سدی
رخساره های سدی شامل 5 میکروفاسیس C1 تا C5 به شرح زیر است:

 Peloid( پلوئيـــدی  گرینســـتون   C1: رخســـاره   -1-3-3
 )Grainstone

ــد اســت. اجــزای فرعــی شــامل  آلوکــم اصلــی در ایــن رخســاره پلوئی

دوکفــه ای،  اســتراکود،  ســبز،  جلبــک  گاســتروپود،  خارپوســت، 
نمونه هــا  از  برخــی  در  می باشــد.  اائیــد  و  کــف زی  فرامینیفرهــای 
 Intraclast Peloid به دلیــل فراوانــی اینتراکالســت  نــام رخســاره بــه
و  پلوئیــد  فراوانــی   .)E  -5 )شــکل  می شــود  تبدیــل   Grainstone

وجــود جلبــک ســبز و همچنیــن عــدم وجــود ماتریکــس گلــی در ایــن 
رخســاره نشــانگر ایــن اســت کــه ایــن رخســاره در قســمت پشــت ســد 
ــرژی متوســط رســوبگذاری کــرده اســت ]4 و 10[. ایــن رخســاره  ــا ان ب
ســازند  میانــی  و  پایینــی  بخــش  کرم رنــگ  ســنگ آهک های  در 

.)F -5 تیــرگان مشــاهده می شــود )شــکل

)Ooid Packstone( پکستون اائيدیC2 :3-3-2- رخساره
ـــکلتی  ـــزای اس ـــت. اج ـــد اس ـــیس اائی ـــن میکروفاس ـــی در ای ـــم اصل آلوک
فرعـــی ایـــن رخســـاره را خارپوســـت، گاســـتروپود، دوکفـــه ای، 
ـــود، روزن  ـــات براکیوپ ـــر قطع ـــزان کمت ـــه می ـــتراکود و ب ـــوزوآ، اس بری
ــد تشـــکیل  ــبز و اینتراکالســـت و پلوئیـ ــران کـــف زی، جلبـــک سـ بـ

4
ستون چینه شناسی، توالی تغییرات رخساره ای و محیط های رسوبی 

سازند تیرگان در برش چینه شناسی بیگان
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اینتراکالســـت  به دلیـــل فراوانـــی  می دهنـــد. در برخـــی نمونه هـــا 
نـــام رخســـاره بـــه Intraclast Ooid Packstone  تغییـــر می یابـــد 
ــا  ــاس بـ ــی و در تمـ ــه ای میکرایتـ ــا در زمینـ ــکل G-5(. آلوکم هـ )شـ
یکدیگـــر قـــرار گرفته انـــد. نـــوع آلوکم هـــا و گردشـــدگی آنهـــا 
در ایـــن رخســـاره نشـــان دهنده ي محیـــط ســـدی اســـت. امـــا وجـــود 
ـــت  ـــط پش ـــی آن در محی ـــدن نهای ـــته ش ـــانگر نهش ـــی نش ـــس گل ماتریک
ســـدی تـــا تـــاالب بـــا انـــرژی کـــم می باشـــد ]4[. ایـــن رخســـاره در 
ســـنگ آهک های خاکســـتری تـــا ســـبز بخـــش پایینـــی و میانـــی 
.)H-5 ــکل ــاهده می شود )شـ ــگان مشـ ــرش بیـ ــرگان در بـ ــازند تیـ سـ

)Ooid Grainstone( گرینستون اائيدی C3 :3-3-3- رخساره
اجـــزای  می باشـــد.  اائیـــد  رخســـاره  ایـــن  در  اصلـــی  آلوکـــم 
اســـکلتی شـــامل خارپوســـت، بریـــوزوآ، دوکفـــه ای، جلبـــک ســـبز، 
ـــوب  ـــی محس ـــزای فرع ـــوان اج ـــد به عن ـــف زی و پلوئی ـــای ک فرامینیفره
می شـــوند کـــه در زمینـــه ای اســـپارایتی قـــرار می گیرنـــد. نـــوع 

ــدگی  ــدگی و گردشـ ــا، جورشـ ــی اائیدهـ ــژه فراوانـ ــا به ویـ آلوکم هـ
اجـــزای اســـکلتی و نبـــود ماتریکـــس گلـــی نشـــان از نهشـــته شـــدن 
ایـــن رخســـاره در محیـــط ســـدی بـــا انـــرژی باالســـت  ]4 و10[. ایـــن 
میانـــی  بخـــش  کرم رنـــگ  ســـنگ آهک های  در  میکروفاســـیس 

.)A -6 ســـازند تیـــرگان مشـــاهده می شـــود )شـــکل

 Bioclast(گرینســـتون بایوكالســـتی C4 :3-3-4- رخســـاره
)Grainstone

اجـــزای اســـکلتی تشـــکیل دهنده ایـــن رخســـاره شـــامل خارپوســـت، 
گاســـتروپود، براکیوپـــود، دوکفـــه ای، بریـــوزوآ و فرامینیفرهـــای 
ــت  ــات اینتراکالسـ ــد. قطعـ ــه می باشـ ــته آگلوتینـ ــا پوسـ ــف زی بـ کـ
به عنـــوان اجـــزای فرعـــی محســـوب می شـــوند. گاهـــی به دلیـــل 
Orbitolina Bioclast Grain- ــه ــاره بـ ــام رخسـ ــا نـ  فراوانـــی اربیتولینـ
زمینـــه ای  در  آلوکم هـــا   .)B-6 )شـــکل  می شـــود  تبدیـــل   stone

اســـپارایتی و در تمـــاس بـــا یکدیگـــر قرارگرفته انـــد. نـــوع آلوکم هـــا 

5
 ، اینتراكالستی  (A) گرینستون  و مدی:  پهنه جزر  میکروفاسیس 
پکستون   (C) پکستون،  اربیتولینا   (B) تاالب:  میکروفاسیس های 
 (E) سدی:  میکروفاسیس  آهکی،  مادستون   (D) پلوئیدی، 
 (G) پلوئیدی،  گرینستون   (F) گرینستون،  پلوئید  اینتراكالست 

اینتراكالست اائید پکستون، (H) پکستون اائیدی

6

اربیتولینا   (B) اائیدی،  گرینستون   (A) سدی:  میکروفاسیس 
 (D) بایوكالستی،  گرینستون   (C) گرینستون،  بایوكالست 
وكستون   (E) عمق:  كم  باز  دریای  میکروفاسیس  باندستون، 
بایوكالستی بریوزوآدار، (F) اائید بریوزوآ بایوكالست پکستون، 

(G) پکستون بایوكالستی بریوزوآدار،  (H) مادستون



42 

و به ویـــژه گردشـــدگی اجـــزای اســـکلتی و عـــدم وجـــود ماتریکـــس 
گلـــی نشـــان دهنده رســـوبگذاری در محیـــط ســـدی بـــا انـــرژی 
باالســـت ]4 و 8[. ایـــن رخســـاره در ســـنگ آهک های کـــرم بخـــش 

.)C -6 میانـــی ســـازند تیـــرگان مشـــاهده می شود )شـــکل

)Boundstone( باندستون  C5: 3-3-5- رخساره
موجـودات چهارچوب سـاز  از  متشـکل  ایـن رخسـاره  اصلـی  سـاختار 
به ویـژه مرجان هـا و بـه مقـدار کمتـر جلبک هـا می باشـد. بدنـه سـنگی 
پیوسـته کـه موجـودات بـا رشـد خـود به وجـود می آورنـد، در محیـط 
در  ایـن رخسـاره   .]8 و  اسـت ]4  شـده  تشـکیل  بـاال  انـرژی  بـا  سـدی 
تیـرگان مشـاهده  پایینـی سـازند  سـنگ آهک های ریفـی کـرم بخـش 

.)D می شود )شـکل 6-

)D( 3-4- كمربند رخساره ای دریای باز
رخسـاره های دریـای بـاز شـامل 3 میکروفاسـیس D1 تـا D3 بـه شـرح 

زیـر می باشـد:

 Bryozoa( وكستون بایوكالستی بریوزوآدار D1 :3-4-1-رخساره
)Bioclast Wackestone

آلوکـــم اصلـــی ایـــن رخســـاره بریـــوزوآ می باشـــد کـــه در زمینـــه ای 
خارپوســـت،  قرارگرفته انـــد.  منفصـــل  به صـــورت  میکرایتـــی 
ـــران کـــف زی  ـــود و روزن ب ـــی کـــم براکیوپ ـــدار خیل ـــه مق ـــه ای، ب دوکف
نیـــز در ایـــن رخســـاره به عنـــوان اجـــزای فرعـــی مشـــاهده می شـــود. 
وجـــود بریـــوزوآ و براکیوپـــود در ایـــن رخســـاره کـــه مربـــوط 
بـــه محیط هـــای دریایـــی کم عمـــق دریایـــی بـــا شـــوری نرمـــال 
ـــاز  ـــای ب ـــای دری ـــم ژرف ـــط ک ـــوبگذاری در محی ـــانگر رس ـــتند، نش هس
می باشـــد ]4 و 8[. ایـــن رخســـاره در ســـنگ آهک های خاکســـتری 
بخـــش پایینـــی و میانـــی ســـازند تیـــرگان در بـــرش چینه شناســـی 

.)E-6 بیـــگان مشـــاهده می گـــردد )شـــکل

 Bryozoa( پکستون بایوكالستی بریوزوآدار D2: 3-4-2- رخساره
)Bioclast Packstone

آلوکـــم اصلـــی ایـــن رخســـاره بریـــوزوآ می باشـــد کـــه در زمینـــه ای 
میکرایتـــی در تمـــاس بـــا یکدیگـــر می باشـــند. خرده هـــای اســـکلتی 
ـــران  ـــود و روزن ب ـــه ای، براکیوپ ـــت، دوکف ـــه خارپوس ـــری از جمل دیگ
کـــف زی به عنـــوان اجـــزای فرعـــی مشـــاهده می گردنـــد. در برخـــی 
Pack-  از نمونه هـــا به دلیـــل فراوانـــی اائیدهـــا نـــام رخســـاره بـــه
stone  Bioclast Bryazoa  Ooid تغییـــر می یابـــد )شـــکل F-6(. نـــوع 

ــانگر  ــاره نشـ ــن رخسـ ــوزوآ در ایـ ــی بریـ ــژه فراوانـ ــا به ویـ آلوکم هـ
ـــال  ـــوری نرم ـــا ش ـــاز ب ـــای ب ـــای دری ـــم ژرف ـــط ک ـــوبگذاری در محی رس
در ســـنگ آهک های خاکســـتری  ایـــن رخســـاره   .]8 و  اســـت ]4 

ـــاهده  ـــگان مش ـــی بی ـــرش چینه شناس ـــرگان در ب ـــازند تی ـــی س ـــش میان بخ
.)G -6 می شـــود )شـــکل

)Lime Mudstone( مادستون آهکی D3 :3-4-3- رخساره
ایـــن میکروفاســـیس کربناتـــه فاقـــد و یـــا دارای کمتـــر از 10 درصـــد 
ــت  ــز بایوکالسـ ــات ریـ ــع قطعـ ــی از مقاطـ ــت. در برخـ ــم اسـ آلوکـ
مشـــاهده می شـــود. وجـــود بافـــت گل شـــناور مادســـتونی، فقـــدان و 
یـــا کاهـــش تعـــداد و انـــدازه دانه هـــای اســـکلتی و وجـــود قطعـــات 
بریـــوزوآ و همچنیـــن توالـــی ایـــن رخســـاره بـــا رخســـاره های 
دریـــای بـــاز نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن رخســـاره در محیـــط بســـیار 
کم انـــرژی دریـــای بـــاز نهشـــته شـــده اســـت ]8 و 9[. ایـــن رخســـاره 
در ســـنگ آهک های مارنـــی کرم رنـــگ بخـــش میانـــی ســـازند 

.)H-6 تیـــرگان مشـــاهده می شـــود )شـــکل

4- مدل رسوبی
ــا در  ــروی دریـ ــوریجه- زرد، پیشـ ــازند شـ ــدن سـ ــته شـ پـــس از نهشـ
بارمیـــن پســـین آغـــاز شـــده و نهشـــته های کربناتـــه ســـازند تیـــرگان 
ــترش  ــب گسـ ــا موجـ ــطح آب دریـ ــرات سـ ــود. تغییـ ــکیل می شـ تشـ
از  قابل توجهـــی  توالـــی  نهشـــته شـــدن  و  پلت فرم هـــای کربناتـــه 
ــی  ــه نواحـ ــوط بـ ــه مربـ ــته های کربناتـ ــود. نهشـ ــنگ آهک می شـ سـ
کـــم ژرف دریایـــی، به شـــدت تحـــت تاثیـــر تغییـــرات نســـبی ســـطح 
ــه  ــد کـ ــان می دهـ ــده نشـ ــام شـ ــات انجـ ــد. مطالعـ ــرار دارنـ ــا قـ دریـ
رخســـاره های ســـازند تیـــرگان در بـــرش چینه شناســـی بیـــگان در 
طـــی زمـــان تشـــکیل خـــود در 4 کمربنـــد رخســـاره ای پهنـــه جـــزر و 
ـــت فـــرم  ـــای بـــاز کـــم ژرفـــا در یـــک پل ـــاالب، ســـد و دری مـــدی، ت

کربناتـــه ]4 و 11[ رســـوب گذاری کـــرده است )شـــکل-7(. 

مدل رسوبی سازند تیرگان  7
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ــت  ــاره  اینتراکالس ــا رخس ــدی ب ــزر و م ــه ج ــط پهن ــرش محی ــن ب در ای
و5[.  می شــود ]3،4  مشــخص  فنســترال  فابریــک  بــا  گرینســتون 
بایوکالســت  شــامل  تــاالب  محیــط  بــه  مربــوط  رخســاره های 
ــا  ــف زی ب ــای ک ــتون دارای فرامینیفره ــت وکس ــتون و بایوکالس پکس
پوســته پورســالنوز و جلبــک داسی کالداســه آ اســت. رخســاره های 
بایوکالســت وکســتون و پکســتون دارای اائیدهــای کوچــک نیــز 
نشــان دهنده رســوب گذاری در محیــط تــاالب اســت. ایــن اائیدهــا 

تحــت تأثیــر امــواج بــه تــاالب ریختــه شــده اند ]4 و 10[.
ـــد گرینســـتون در پشـــت ســـد نهشـــته شـــده اســـت. بافـــت  رخســـاره پلوئی
ایـــن رخســـاره نشـــان دهنده رســـوب گذاری در محیطـــی بـــا انـــرژی 
ـــد  ـــت س ـــی پش ـــان دهنده نواح ـــا نش ـــی پلوئیده ـــا فراوان ـــت، ام ـــاد اس زی
ــرگان  ــازند تیـ ــتونی در سـ ــاره های گرینسـ ــت. رخسـ ــاالب اسـ ــا تـ تـ
ــود.  ــده می شـ ــی آن دیـ ــش باالیـ ــن و بخـ ــش زیریـ ــژه در بخـ به ویـ
گردشـــدگی و جورشـــدگی دانه هـــای اســـکلتی نشـــان دهنده محیـــط 
رســـوبی پرانـــرژی نواحـــی ســـدی اســـت ]4، 9 و 10[. دانه هـــای 
اســـکلتی موجـــود در ایـــن رســـوبات شـــامل خرده هـــای خارپوســـت، 
ــای  ــبز و فرامینیفرهـ ــک سـ ــود، جلبـ ــه ای، براکیوپـ ــوزوآ، دوکفـ بریـ

کـــف زی حمـــل شـــده می باشـــند. 
رخســاره های بریــوزوآ بایوکالســت وکســتون و بریوزوآ بایوکالســت 
ــرش  ــرگان در ب ــازند تی ــی س ــن و باالی ــای زیری ــتون در بخش ه پکس
ــکلتی  ــای اس ــور دانه ه ــوند. حض ــاهده می ش ــگان مش ــی بی چینه شناس
ماننــد بریــوزوآ، براکیوپــود، خارپوســت، دوکفــه ای و فرامینیفرهــای 
ــان دهنده  ــد، نش ــرار گرفته ان ــی ق ــه ای میکرایت ــه در زمین ــف زی ک ک

ــد ]4 و 8[. ــی می باش ــم ژرف دریای ــط ک محی

نتيجه گيری
ــرش  ــین در بـ ــین پیشـ ــن- آپسـ ــن بارمیـ ــه سـ ــرگان بـ ــازند تیـ 1-  سـ
ــده از  ــور عمـ ــت دارد و به طـ ــر ضخامـ ــگان 761 متـ ــی بیـ چینه شناسـ
نهشـــته های کربناتـــه متشـــکل از ســـنگ آهک، ســـنگ آهک های 
ـــه  ـــط الی ـــا متوس ـــم ت ـــن دار ضخی ـــنگ آهک های اربیتولی ـــددار و س اائی
ـــازند  ـــا س ـــن آن ب ـــرز زیری ـــت. م ـــده اس ـــکیل ش ـــارن تش ـــداری م و مق
زرد/ شـــوریجه هم شـــیب بـــا تغییـــرات سنگ شناســـی واضـــح و مـــرز 
باالیـــی آن بـــا ســـنگ آهک هـــای رســـی قاعـــده ســـازند سرچشـــمه 
هم شـــیب و بـــا تغییـــرات سنگ شناســـی مشـــخص اســـت. مطالعـــات 
رســـوب گذاری  بیشـــترین  کـــه  می دهـــد  نشـــان  شـــده  انجـــام 
نهشـــته های کربناتـــه در کرتاســـه پیشـــین حوضـــه کپـــه داغ، در زمـــان 
ـــه  ـــورت گرفت ـــرگان ص ـــازند تی ـــوبات س ـــدن رس ـــته ش ـــا نهش ـــن و ب بارمی

ـــت. اس
گسـترش  موجـب  زمـان  ایـن  در  دریـا  آب  سـطح  تغییـرات   -2
پلت فرم هـای کربناتـه و نهشـته شـدن توالـی قابل توجهـی از سـنگ هاي 
کربناتـه شـده اسـت. در مطالعـات پتروگرافـِی برش چینه شناسـی بیگان، 
12 رخسـاره شـامل 1 رخسـاره مربوط بـه کمربند رخسـاره ای پهنه جزر 
و مـدی، 3 رخسـاره مربـوط بـه کمربنـد رخسـاره ای تاالب، 5 رخسـاره 
مربـوط بـه کمربنـد رخسـاره ای سـدی و 3 رخسـاره مربـوط بـه کمربند 
رخسـاره ای دریـای بـاز کم ژرفا شناسـایی شـده اسـت. این رسـوبات در 

یـک پلت فـرم کربناتـه نهشـته شـده اند.
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